
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 

ของ 
 

นางสาวณฐันันท์  บุญคง 
ต าแหนง่ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษายโสธร เขต 2 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนันท์  บุญคง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 

         งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน ค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า-ประปา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  ของการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความถูกต้อง เรียบร้อย 
2. วิเคราะห์ ความต้องการเร่งด่วน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา                  

ในสังกัด  
3. เพ่ือเสนอของบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
4. เพ่ือให้การเสนอขอรับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 
ขอบเขตของงาน 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
2. การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3. การจัดท ารายงานงบประมาณรายจ่าย 
4. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความต้องการ งบประมาณ 
5. เสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณีเร่งด่วน 

 
 

ปฏิทินการท างาน/ปีงบประมาณ 
 

งาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณ  งบด าเนินงาน ค่าติดตั้งขยายเขต
และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด 

ตลอดปี  
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ค าจ ากัดความ 
  

การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่ง
จากงบการเงินของกิจการนั้น พรอมทั้งน าขอเท็จจริงดงกล  ั าวมาประกอบการตัดสินใจ 
 

การวิเคราะหงบประมาณรายจาย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงิน 
วาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะบรรลุจุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไรโดยพิจารณาเงิน
รายไดจากทุกแหลงเปนตัวก าหนดขีดจ ากัดในการจัดสรรงบประมาณรายจาย เพ่ือการบริหาร
จัดการ 
 

การจัดท ารายงานการวิเคราะหงบประมาณ หมายถึง การรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้น
จริงของรายได้รายจาย และเงินทุนที่กอหนี้ผูกพันไวโดยเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ ซึ่ง
ผูบริหารแตละคนตองการไดรับรายงานที่ตางกัน ดังนั้นรายงานที่ดีจึงควรอานเขาใจไดงาย แต
รายละเอียดที่ควรมีตองไมขาดตกบกพรอง รายงานที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลผู้บริหารแต่ละระดับ
ต้องการ โดยจัดท าขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึง การจัดท างบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน โดยเน้นการประมารการ กิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานการโคร งการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในปีนี้ หมายถึงการวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 
 

การ เสนอของงบประมาณ  หมายถึ ง  การ เสนอค าของงบประมาณ ตาม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้เสนอค าขอตามแผนงานงานหรือโครงการ
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ส านักงบประมาณและส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ านก าหนด  ได้ แก่ งบบุ คล ากร  งบด า เนิ น ง าน                    
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

 

ทรัพยากรทางการศึกษา   หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ท าให้การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทรัพยากรทางการศึกษา จึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่างๆ ไม่ว่าจะมองในแง่
ของทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางการบริหารก็ตาม การด าเนินการกับทรัพยากรเหล่านี้                  
ต้องมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเป็นกรอบ เพ่ือให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
ทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้วย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด กลุ่ม หรือหน่วยงาน

ภายในทุกแห่งส ารวจ ตรวจสอบ และรายงานข้อมูล 
2. สถานศึกษา แจ้งความต้องการ และความต้องการกรณีเร่งด่วน พร้อมเสนอแบบ

ใบประมาณการราคา งบประมาณท่ีต้องใช้ในการด าเนินงาน 
3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ แบบรายละเอียด การขอรับสนับสนุนงบประมาณ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 
5. คณะกรรมการ ประชุมด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ 

วิเคราะห์ข้อมูล ความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดเรียงล าดับความจ าเป็น เร่งด่วน                 
ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ให้สถานศึกษาทราบและเตรียมการด าเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไป      
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อส านัก

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
 

แบบฟอร์มท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
4. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณ 
5. บัญชีแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
6. บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ 

 
 

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหหน่วยงานอ่ืน 
4. หนังสือราชการที่แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
5. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. บัญชี ราคาวัสดุค่าแรงงาน ส าหรับแต่ละปีงบประมาณ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งสถานศกึษา กลุม่ หนว่ยงาน ส ารวจ

ข้อมลูและรายงานข้อมลู 

              แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

              คณะกรรมการฯประชมุ 

1.วิเคราะห์ข้อมลู แผนงาน /งาน/โครงการ 

2.วิเคราะห์คา่ใช้จา่ย  แผนงาน  /งาน  /โครงการ  

 ผู้อ านวยการพิจารณา 

จดัท ารายงานผลการวิเคราะห์ 

งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่

ผู้ เก่ียวข้อง 

รายงาน สพฐ. 
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งานธุรการ 
ด้านงานสารบรรณ 
 
วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
2.2 เพ่ือใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 
 

ขอบเขตของงาน 
3.1 การจดัท าเอกสาร 
3.2 การสงหนังสือราชการ 
3.3 การรับหนังสือราชการ 
3.4 การเก็บ รักษาและการยืม 
3.5 การท าลาย 
 

ปฏิทินการท างาน/ปีงบประมาณ 
 

งาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
งานธุรการด้านงานสารบรรณ 
 
 
 

ตลอดปี  

 
ค าจ ากัดความ 

งานสารบรรณ คือ งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดท า การรับ การสง การเก็บ
รักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1 น าระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ–สงหนังสือ 
ราชการ 

 2 รับ–สง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับสงหนังสือด้วย
ระบบ e-filing กลมุนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ 

1) รับงานจากกลุมอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling 
2) เสนอผูอ านวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
3) เจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
4) เสนอผูอ านวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง 
5) ผูมีอ านาจพิจารณาลงนาม 
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3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็ปไซด ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุม 
การสงหนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน 

4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และสอดคลองกับระบบงาน 
สารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน 

5 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไข 
อยางตอเนื่อง 

 
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว่าของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่2)               

พ.ศ.2533 
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 
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น าระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารมาใช้ใน

การปฏิบตัิงาน รับ-สง่ หนงัสอื

ราชการ 

รับ-สง่หนงัสอืราชการตามระบบที่ก าหนด โดย

จดัท าและพฒันาก ากบัดแูลการรับ-สง่หนงัสอื

ด้วยระบบ EDS กลุม่นโยบายและแผน แจ้งให้

เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

ตรวจสอบการสง่หนงัสอืราชการทางเว็ปไซด์ 

ในกลุม่นโยบายและแผน และควบคมุการสง่

หนงัสอืราชการของกลุม่นโยบายและแผน 

ออกแบบและพฒันา

ระบบงานระบบงานฯ 

สรุปและประเมินผลการใช้

ระบบการรับ-สง่หนงัสอื 

รับงานจากกลุม่อ านวยการและ

ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบยีนรับ

ทาง ระบบ EDS 

เสนอ ผอ.กลุม่ 

มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบปฏิบตัิ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจดัท าหนงัสอื

ราชการหรือเอกสารประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุม่ ตรวจสอบ                     

ความถกูต้อง/ผู้มีอ านาจลงนาม 
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งานธุรการ 
ด้านงานประสานงานและให้บริการ 
 
วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
2.2 เพ่ือให้งานที่ด าเนินการมีมาตรฐาน เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
2.3 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 

ขอบเขตของงาน 
3.1 ประสานงานที่สัมพันธ์สอดคล้องกันมารวมกัน 
3.2 อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3.3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรแลผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

ปฏิทินการท างาน/ปีงบประมาณ 
 

งาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
งานธุรการ 
ด้านงานประสานงานการให้บริการ 
 
 

ตลอดปี  

 
ค าจ ากัดความ 

การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท างานสัมพันธ์สอดคล้อง
กัน โดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการท างาน อีกท้ังความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นเอกภาพ
เพ่ือให้เกิดความคิด ความเข้าใจตรงกัน ในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระท า
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ท าให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลี่ยมล้ ากันท้ังที่ เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น 
ท าให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น เป็นการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน/กลุ่มที่เก่ียวข้อง/ผู้รับบริการทั่วไป โดยเน้นความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            1. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน และงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
            2. ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในส านักงาน ท าให้ระบบมี
ประสิทธิภาพ 
   3. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและ
แผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
   4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
  
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว่าของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่2)               

พ.ศ.2533 
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 
 
 

  

 
 
 
 


